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Informatiegids Embassy Science Fellows NL 
 
NB: De informatie in dit document wordt gedeeld onder voorbehoud. De voorwaarden die gelden in dit 
programma worden medio januari gepubliceerd in een call for proposals.  
 
 
Voor het Embassy Science Fellows programma zijn het Ministerie van Buitenlandse Zaken en NWO op zoek 
naar 10 wetenschappers die gedurende van 1 tot 3 maanden hun wetenschappelijke expertise en netwerken 
willen inzetten bij een ambassade (of consulaat) in Brazilië, Frankrijk, Indonesië, India, Japan, Kenia, Rusland, 
Turkije, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. 
 
ESF-NL biedt ambassades en consulaten toegang tot expertise op het gebied van wetenschap en technologie. 
Onderzoekers van universiteiten en andere Nederlandse kennisinstellingen kunnen een bijdrage leveren aan 
activiteiten die de wetenschappelijke en diplomatieke relaties tussen Nederland en het gastland versterken. De 
Embassy Science Fellows kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor ontmoetingen met buitenlandse 
wetenschappers, het geven van advies of voor het uitvoeren van studies of technische rapportages.  
 
Wetenschappers kunnen intekenen op de profielen en een voorstel indienen bij een van de 10 geselecteerde 
posten voor de pilot van 2022. De geselecteerde Fellows worden tussen 1 en 3 maanden gestationeerd op 
locatie. De ambassade of het consulaat helpt bij het vinden van onderdak en een werkplek. 
 
1. Achtergrond 
 
In 2020 is NWO in afstemming met de ministeries van BZ en OCW gestart met een nieuw fonds waarmee 
activiteiten op het terrein van Science Diplomacy worden georganiseerd met landen waarmee Nederland de 
diplomatieke betrekkingen wil intensiveren1.  
 
ESF-NL is hier onderdeel van. Het is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Eenheid 
Strategische Advisering) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) en is 
vormgegeven in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De wetenschappers geven een 
extra stimulans aan de wetenschapssamenwerking met derde landen en voeden het beleid van de ambassades 
met wetenschappelijke kennis.  
  
Wetenschappers krijgen de kans om ervaring op te doen in de diplomatieke wereld en hun expertise in te 
zetten voor het Nederlandse buitenlandbeleid. Voor onderzoekers is het ook de kans om een beter inzicht te 
krijgen in de werking van hun vakgebied in andere omstandigheden. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om de 
persoonlijke ervaring om tijdelijk in het buitenland te wonen en de mogelijkheid om een internationaal 
wetenschappelijk en maatschappelijk netwerk te creëren of verder uit te bouwen. 
 
Het Embassy Science Fellows-programma (ESF-NL) biedt ambassades toegang tot expertise op 
wetenschappelijk en technologisch gebied, vanuit universiteiten of andere kennisinstellingen. Het werk van de 
Fellows kan bijdragen aan de samenwerking tussen Nederlandse ambassades en buitenlandse regeringen, 
universiteiten en andere organisaties. Nederlandse wetenschappers kunnen zo hun wetenschappelijke 
expertise en hun internationale wetenschappelijke netwerk aanwenden om lokale prioriteiten van Nederlandse 
Ambassades te ondersteunen.  
 
                                                                                              
 
1  Het Science Diplomacy Fund is een verdere uitwerking van de NWO-strategie 2019-2022 ‘Verbinden van wetenschap en samenleving’, 

waarin NWO aankondigde bezoekersbeurzen en andere instrumenten strategischer te gaan inzetten. 
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2. Embassy Science Fellowship 
 
Het ESF-NL programma werkt vraag-gestuurd. Ambassades hebben daarom hun behoefte aan 
wetenschappelijke kennis of wetenschap gerelateerde activiteiten geformuleerd. Wetenschappers kunnen 
hierop intekenen en een voorstel indienen. De Nederlandse wetenschappelijke expertise kan op veel plekken in 
de wereld worden ingezet waardoor er een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van maatschappelijke of 
technologische uitdagingen en er tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de diplomatieke betrekkingen tussen 
beide landen. 
 
Tijdens hun plaatsing werken de Fellows nauw samen met bijvoorbeeld de innovatieattachés of ander 
ambassadepersoneel op andere gebieden (landbouwattachés, onderwijsattachés, culturele attachés). 
Afhankelijk van de behoeften van de betreffende ambassade kunnen Fellows bijvoorbeeld een bijeenkomst 
organiseren met buitenlandse wetenschappers of adviseren over prioritaire thema’s en hierop wetenschap en 
diplomatie nader bijeen brengen. 
 
Voorwaarden: 
• Posities staan in elk geval open voor alle gepromoveerde onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, Rijkskennisinstellingen en lectoren van Hogescholen met een dienstverband dat 
tenminste loopt tot en met de periode van het fellowship. 

• Fellows worden 1 tot 3 maanden gestationeerd op de ambassade, het consulaat of bij een lokaal 
onderzoeksinstituut.  

• De ambassade ondersteunt bij het zoeken van huisvesting en faciliteert een werkplek voor de 
onderzoeker, ofwel op de ambassade zelf ofwel op een lokaal kennisinstituut relevant voor het project. 

 
De volgende ambassades en consulaten doen mee aan deze pilot: Brazilië (São Paulo), Frankrijk (Parijs), 
Indonesië (Jakarta), India (New Delhi), Japan (Tokio), Kenia (Nairobi), Rusland (Moskou), Turkije (Istanboel), 
Zuid-Afrika (Pretoria) en Zuid-Korea (Seoul). In Annex 1 vindt u een omschrijving van de 10 fellowships. 
 
NWO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn zich bewust van de restricties die de huidige en 
toekomstige coronamaatregelen met zich meebrengen. Aanvragers dienen zich te houden aan het reisbeleid 
en de reisrestricties van hun instelling m.b.t. corona. Wanneer strengere maatregelen van kracht worden in het 
gastland voor aanvang van het fellowship zal NWO met de ambassade en de onderzoeker in overleg treden om 
gezamenlijk een oplossing te zoeken. 
 
3. Tijdsplanning, selectie procedure en vergoedingen 
 
De ESF call for proposals zal medio januari worden gepubliceerd. De deadline voor indiening is 10 februari 
2022. De aanvraag bestaat uit een motivatiebrief, een curriculum vitae en een begroting. 
 
Mid-januari 2021 organiseren NWO en Buitenlandse Zaken in samenwerking met de ambassades een digitale 
informatiesessie, waarbij geïnteresseerde onderzoekers vragen kunnen stellen en in gesprek kunnen gaan met 
vertegenwoordigers van de ambassade. In februari beoordelen NWO en het ministerie in samenwerking met 
de betreffende ambassades de Embassy Science Fellow voorstellen. De fellowships vinden plaats van mei t/m 
december 2022 en worden in ieder geval uitgevoerd vóór 31-12-2022. 
 
Fellows ontvangen een tegemoetkoming voor reis- en verblijfskosten en onderzoekskosten en een kleine 
vervangingssubsidie. De tegemoetkoming is géén vervanging van het salaris van de fellow. Fellows blijven hun 
reguliere salaris van hun eigen instelling ontvangen. De vervangingssubsidie is bedoeld om kosten van 
afwezigheid (gedeeltelijk) te dekken. De fellow ontvangt een maximumbedrag van €19.000. De subsidie wordt 
uitbetaald aan de instelling of organisatie waar de onderzoeker werkzaam is. 
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Annex 1 – Omschrijvingen van de Embassy Science Fellowships 
 
 
1. Brazilië, São Paulo p3 
2. Frankrijk, Parijs p4 
3. Indonesië, Jakarta p4 
4. India, New Delhi p5 
5. Japan, Tokio p5 
6. Kenia, Nairobi p6 
7. Rusland, Moskou p6 
8. Turkije, Istanboel p7 
9. Zuid-Afrika, Pretoria p8 
10. Zuid-Korea, Seoul p8 
 
 

1. Brazilië, São Paulo  
Geavanceerde materialen: wetenschap, technologie, innovatie en bilaterale samenwerking 
 
Projectomschrijving en relevantie: 
Het project gaat over het in kaart brengen van excellente onderzoeksgroepen in Brazilië die zich bezighouden 
met de ontwikkeling van geavanceerde materialen. Het gaat om zowel fundamenteel als toegepast 
wetenschappelijk onderzoek. Geavanceerde materialen hebben een breed toepassingsgebied, van 
gezondheidzorg tot chemie en luchtvaart tot energie. De top-8 van de meeste geciteerde universiteiten op 
materialen wetenschap zijn geografisch geconcentreerd in het Zuidwesten en Zuiden van Brazilië. Vier van de 
acht universiteiten bevinden zich in de staat São Paulo, één in Rio de Janeiro, één in Minas Gerais, één in Santa 
Catarina en één in Rio Grande do Sul. Naast de beschikbare kennisinfrastructuur beschikt Brazilië ook over veel 
cruciale grondstoffen die nodig zijn voor de productie van geavanceerde materialen. Zo is Brazilië na China de 
2e producent van zeldzame aardmineralen ter wereld. Juist deze combinatie maakt Brazilië een interessante en 
strategische partner voor Nederland en wordt ook door de Braziliaanse overheid (ministerie van wetenschap, 
technologie en innovatie (MCTI)) strategisch vanuit het wetenschap en technologie beleid ontwikkeld. 
 
De Science Fellow zal een vooronderzoek verrichten waar voor Nederland de meest relevante wetenschap en 
onderzoeksgroepen zich bevinden in Brazilië. Dit vooronderzoek kan gebruikt worden voor de materialen 
innovatiemissie die in het laatste kwartaal van 2022 zal plaatsvinden. De Science Fellow zal als tijdelijke 
standplaats het Consulaat-generaal in São Paulo hebben en van daaruit opereren, ook buiten de staat São 
Paulo. De duur van de aanstelling is maximaal 3 maanden. 
 
In Nederland heeft het materialenveld zich georganiseerd in o.a. het Platform Materialen NL, de NWA route 
materialen en een groot Nationaal Groeifondsvoorstel Duurzame Materialen. Hier is sprake van intensieve 
publiek-private samenwerking waarbij nieuwe wetenschappelijke doorbraken cruciaal zijn. Geavanceerde 
materialen zijn een centraal onderwerp voor de topsectoren HTSM, Chemie en Energie. De Joint Committee 
Meeting tussen Nederland en Brazilië heeft in 2019 uitgesproken dat geavanceerde materialen een 
prioriteitsthema is in de bilaterale wetenschap, technologie en innovatie relatie tussen Nederland en Brazilië. 
Er ligt dus een gezamenlijk belang voor beide landen. Er is grote behoefte om het Braziliaanse 
wetenschappelijke veld op dit gebied in kaart te brengen. In december 2020 vond er een digitale stakeholders 
meeting tussen Nederland en Brazilië plaats op het gebied van geavanceerde materialen waar de eerste 
contouren voor samenwerking werden bepaald. De post in Sao Paulo, waar ook het innovatie attaché netwerk 
is gevestigd, zal voor de begeleiding van de Science Fellow zorgen. De resultaten zullen ook relevant zijn voor 
het CG in Rio de Janeiro en de NBSO’s in Belo Horizonte en Porto Alegre. 
 
Profiel van onderzoeker: 
Een (junior) wetenschapper met zowel ervaring met toegepast onderzoek als met samenwerking met de 
private sector. Tevens is een strategisch inzicht over hoe wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan de 
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versterking van het innovatief vermogen van Nederland gewenst. Het spreken van Portugees is een pré maar 
geen voorwaarde. Wat betreft de periode voor het fellowship, het project dient uiterlijk op 1 oktober 2022 te 
worden afgerond. Dit in verband met de follow up die voorzien is middels een innovatiemissie geavanceerde 
materialen in het vierde kwartaal 2022. 
 

2. Frankrijk, Parijs  
Duurzame luchtvaart: samenwerking in onderzoek voor schoner en stiller vliegverkeer  
 
Projectomschrijving en relevantie: 
Het aandeel vliegtuigverkeer blijft stijgen in de wereldwijde CO2 uitstoot. Schoner en stiller vliegverkeer is een 
toenemende prioriteit, ook in het licht van COP27. Met de mainports Parijs/Schiphol en AirFranceKLM - als de 
vijfde luchtvaartmaatschappij in de wereld - kunnen Frankrijk en Nederland wereldleiders worden op het 
terrein van verduurzaming van de luchtvaart. Door aanwezigheid van de vliegtuigbouw in Frankrijk en 
Nederland liggen er volop kansen om enerzijds de leefomgevingskwaliteit te verbeteren op/rond vliegvelden 
(bv elektrisch taxiën), als ook innovaties voor de langere termijn te stimuleren. Denk hierbij aan elektrisch 
vliegen (batterij en waterstof) en de bouw van het eerste CO2 arme vliegtuig. Het onderzoek dient met name 
FR-NL onderzoeksrelaties op dit terrein in kaart te brengen. 
 
Duurzame luchtvaart is een prioriteit vanuit het Economisch werkplan Frankrijk 2022. In samenwerking met de 
topsector HTSM (High Tech Systems & Materials) wordt uitvoering gegeven aan een MoU sustainable aviation 
met Airbus en een Partners in Business traject voor de komende 3 jaar. In het derde kwartaal van 2022 is een 
innovatiemissie voorzien naar Aviation Valley (Toulouse). Daarnaast is duurzame luchtvaart het thema van de 
jaarlijkse bilaterale “Erasmus-Descartes” conferentie, die in november 2022 wordt georganiseerd in Parijs. 
gericht op Frankrijk (en Duitsland). In de aanstaande regeringsconsultaties Frankrijk en Nederland kan 
duurzame luchtvaart terugkomen als prioritair thema in de werkgroepen economie, innovatie en/of klimaat. 
Daarnaast is vanuit Nederland een Nationaal Groeifonds voorstel luchtvaart in transitie in voorbereiding (EUR 
800 mln). Vanuit Frankrijk zijn vanuit de Industrie 2030 strategie forse investeringen voor verduurzaming in de 
vliegtuigindustrie aangekondigd. Zo wil President Macron dat Frankrijk Europa’s eerste CO2 arme vliegtuig zal 
bouwen. 
 
Profiel van onderzoeker: 
Een onderzoeker met een technische achtergrond. De onderzoeker heeft eventueel al relaties met 
onderzoekers in bijvoorbeeld Aviation Valley (Toulouse), zoals de ISA Sup aero https://www.isae-supaero.fr/fr/ 
in Toulouse (TU Delft equivalent), de ENAC (Ecole Nationale Aviation Civile, luchtvaartschool inclusief 
engineering of een van de IPSA’s (polytechniques sciences). Wat betreft de periode voor het fellowship, start 
kan zijn tijdens de innovatiemissie duurzame luchtvaart naar Toulouse in mei 2022. De Erasmus Descartes 
conferentie is voorzien in november 2022. Het heeft de voorkeur dat het onderzoek voor die tijd is afgerond.  
 

3. Indonesië, Jakarta  
Indonesische kennis van Afrika: trilaterale samenwerking, Zuid-Zuidrelaties en solidariteit 
 
Projectomschrijving en relevantie: 
In dit project zal een Nederlandse wetenschapper (een Afrikanist) Indonesische instanties bijstaan bij het 
structureel versterken van de Indonesische kennis van Afrika en van de relaties met Afrikaanse landen. Sinds 
haar onafhankelijkheid heeft Indonesië een ideologie waarin Zuid-Zuid samenwerking en solidariteit centraal 
staan. De Afrika-Azië conferentie van Bandoeng in 1955 is daarvoor illustratief, evenals de Beweging van Niet-
Gebonden Landen. Indonesië heeft in de praktijk echter problemen om structurele relaties met Afrikaanse 
landen en instellingen aan te gaan. Daarvoor doet zij graag een beroep op Nederland, dat nu eenmaal wel over 
dergelijke ingangen beschikt.  
 
Dit project zou ook de Afrikanistiek binnen Nederland, die mondiale faam heeft, verder kunnen versterken en 
nog meer een spil in het mondiale Afrikanistenweb worden. Daarnaast is het ook Nederlands beleid om meer 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.isae-supaero.fr%2Ffr%2F&data=04%7C01%7Cj.verberne%40nwo.nl%7Cad6a95312c794960ace608d9c0781d1e%7C81e63bdd534e4aaf855a4c017eec7126%7C0%7C0%7C637752444389185053%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KTufUJ62KRVKzIYl4DD1HK0BFSiOY7Bu1QNCfwH0E0Q%3D&reserved=0
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internationaal met Indonesië samen te werken, bijvoorbeeld in trilaterale vorm, en dan zou ook heel goed 
kunnen in de driehoek Nederland – Indonesië – Afrika. Met de inzet van een Embassy Science Fellow kunnen 
we gezamenlijk op deze manier een win-win-win situatie creëren. 
 
Profiel van onderzoeker: 
Een onderzoeker met een sterke affiniteit met Afrika (een Afrikanist) en mogelijk ook ervaring met Indonesië. 
Wat betreft de periode voor het fellowship is er een voorkeur dat de wetenschapper in de eerste helft van 
2022 in Jakarta zal zijn, maar dit is geen harde eis.   
 

4. India, New Delhi  
Landbouwhervormingen: innovatieve oplossingen en sociaaleconomische risico’s 
 
Projectomschrijving en relevantie: 
Landbouwhervormingen zijn belangrijk in India om marktwerking te stimuleren en de landbouw duurzamer te 
maken. Eind 2020 introduceerde de Indiase regering hiertoe drie wetten die de nodige aanhoudende onrust 
veroorzaakten. Eén van de grieven betrof de angst dat liberalisering van de markt zal leiden tot groeiende 
invloed van grootkapitaal op prijzen, marges en inkomen van boeren. Alhoewel de protesten in India een sterk 
partijpolitieke karakter hebben en deels Staat gebonden zijn, is de discussie over invloed van detailhandel op 
het inkomen van de boer ook Nederland niet onbekend. Weliswaar is onlangs door premier Modi 
aangekondigd dat de wetten worden ingetrokken, dat doet echter niet af aan de problematiek.  
 
Het project richt zich op de volgende vragen: Welke werkelijke (sociaaleconomische) risico’s bestaan er en 
welke aanbevelingen en (technische, innovatieve) oplossingen zouden deze risico’s voor de boeren kunnen 
mitigeren en de positie van de boeren kunnen versterken, gebruikmakend van de Nederlandse ervaring (en 
lerende van eerder gemaakte fouten)? Nederland en India kennen veel bilaterale activiteiten gericht op 
verduurzaming van de landbouw en de positie/het inkomen van de (kleine) boeren daarbij. De uitkomsten van 
dit project kunnen de post ondersteunen bij het kiezen van relevante interventies die nadrukkelijk ook de 
positie van de boer versterken. Het project kan de dialoog over de bilaterale agro-samenwerking versterken en 
richting geven. 
 
Profiel van onderzoeker: 
Een onderzoeker van een landbouw economisch instituut. Wat betreft de periode voor het fellowship is het 
wenselijk dat het project wordt afgerond in de tweede helft van 2022; in 2023 is India gastheer voor de G20. 
Nederland wenst daar aan deel te nemen, door bijvoorbeeld de organisatie (samen met gastland India) van 
werkgroepen – positie van kleine boeren zou daarbij een van de thema’s kunnen zijn, met presentatie van de 
bevindingen uit dit onderzoek. 
 

5. Japan, Tokio  
Technisch-wetenschappelijk partnerschap op het snijvlak quantum, fotonica en nanotechnologie 
 
Projectomschrijving en relevantie: 
De innovatie-afdeling (IA-Tokio) van de post in Tokio ontwikkelt een traject richting lange-termijn NL-JP 
technisch-wetenschappelijke partnerschap op het snijvlak Quantum, Fotonica en Nanotechnologie (QPN). 
Online events i.s.m. Quantum Delta NL, Photon Delta NL en Dutch Optics Center in 2021 en Q1-Q2 2022 
verdiepen het wederzijds begrip van activiteiten en ambities. Een (hopelijk fysieke) innovatiemissie rond 
september 2022 zet de partnerschappen vanaf 2023 op de rails. 
 
De Science Fellow doet in Q3 2022 een belangrijke inhoudelijke bijdrage in dit traject: in kaart brengen van 
focusgebieden, voorbereiden van en deelnemen aan de Missie, en blijft daarna 1-2 weken om samen de 
resultaten om te zetten in aanbevelingen en vervolgacties richting de beoogde partnerschappen. Bij uitstek in 
Japan zijn goede inhoudelijke voor- en nazorg cruciaal bij het ontwikkelen van relaties, met name als het gaat 
om kennisintensieve gebieden zoals QPN. 

http://news.nost.jp/2021/07/8-july-2021-netherlands-japan-launch-event-quantum-photonics-nanotech/
https://quantumdelta.nl/general-overview-and-documents/
https://www.photondelta.com/
https://dutchopticscentre.com/
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Nederland en Japan hebben een vooraanstaande kennispositie op gebied van QPN en geven bij de post aan 
baat te hebben bij bilaterale strategische samenwerking om deze positie te consolideren. Zij hechten belang 
aan het tijdig opbouwen van relevante netwerken, om 1) huidige kansen te pakken en 2) voor te lopen t.a.v. 
het opkomende R&D landschap op TRL niveaus 3, 4, 5 en hoger. Daarbij is een goede balans nodig tussen 
technische onderbouwing en goede feeling voor R&D partnerschappen tussen wetenschappen en industrie 
voor quantum-fotonica, quantum-nano en nano-fotonica. Een concreet thema is quantum computers, 
voortbouwend op de lopende samenwerking QuTech - Fujitsu en de relatie met fotonica (bv Twente en 
Eindhoven). Door inhoudelijke verkenning en matchmaking vooraf, zorgt de onderzoeker mede voor een 
effectieve missie in Q3 waarin geoogst wordt en kansen benut, met het oog op verdere partnerschappen. 
 
Profiel van onderzoeker: 
Een onderzoeker met inhoudelijk wetenschappelijke kennis o.g.v. QPN, ervaring met het opzetten van 
internationale samenwerking en affiniteit met publiek-private consortia. Wat betreft de periode voor het 
fellowship gaat de voorkeur uit naar de periode juli-oktober 2022. 
 

6. Kenia, Nairobi  
Afrikaans leiderschap: politiek, jeugd en een generatiekloof 
 
Projectomschrijving en relevantie: 
In de context van Afrikaans leiderschap zien we een generatiekloof ontstaan. De link met een steeds jonger 
wordende achterban wordt minder sterk. Toegang tot politiek (voor jongeren) wordt moeilijker, onder andere 
vanwege de monetisering van leiderschap (de kosten om in Kenia aan verkiezingen mee te doen). Na de 
verkiezingen zijn er verwachtingen bij hen die meegefinancierd hebben. Er ontstaat een spanning tussen de 
investering die moet terugbetaald worden en echt leiderschap met visie.  
 
Kenia maakt zich op voor nieuwe verkiezingen komend jaar en er zal een nieuwe president gekozen worden. 
‘Youth’ is een hot topic in de verkiezingsretoriek, tegelijkertijd lijkt er een passieve houding te ontstaan. Hoe 
komt dat? Wat zijn triggers? En hoe kunnen we Youth@Heart zowel binnen ambassade alsook actieve 
participatie promoten? 
 
Profiel van onderzoeker: 
Een onderzoeker met een achtergrond in of aangrenzend aan politieke wetenschappen en affiniteit met 
jongeren in Kenia of Afrika.  
 

7. Rusland, Moskou  
Internationaal recht: politieke geschillen, rechtsnormen en comparatieve politieke filosofie  
 
Projectomschrijving en relevantie: 
Hoe kan de politieke dialoog ingericht worden om spanning tussen nationale wetten van Rusland en de 
internationale rechtsorde te verminderen? Zijn er mechanismen die het Russische Constitutioneel Hof, of 
internationale hoven waarvan Rusland lid is, in politieke geschillen kan / kunnen gebruiken om - met behoud 
van soevereiniteit over nationaal recht - internationale rechtsnormen te laten prevaleren boven belangen van 
de executieve? Dit zijn vragen die de Science Fellow zal proberen te beantwoorden in dit project. 

In 1993 besloot Rusland zich te conformeren aan internationale wettelijke verplichtingen, waaronder het 
respecteren van mensenrechten. Dat is vastgelegd in art 15(4) van de grondwet, die zodoende niet gaat boven 
internationale verdragen. De grondwetswijziging van 2020 geeft in artikelen 79 en 125(5)(b) aan het 
Constitutioneel Hof de bevoegdheid daarvan af te wijken, indien internationale uitspraken conflicteren met de 
Russische grondwet.  

De politieke dialoog tussen Rusland en EU-lidstaten is bijna verworden tot een ritueel tussen de blinde en de 
dove, waarbij Rusland een andere invulling geeft aan gemeenschappelijke begrippen. Dat treft ook 
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internationaal recht, waar Rusland regelmatig moet worden aangesproken op begrippen en normen die zijn 
overeengekomen. Rusland lijkt die normen soms zelfs naast zich neer te leggen, waardoor het internationale 
rechtssysteem wordt geërodeerd. Het onderzoek helpt de post om beter geïnformeerd te zijn om de politieke 
dialoog te voeren.  

De activiteit past in de topprioriteiten van het mensenrechtenbeleid t.a.v. Rusland, te weten het bevorderen 
van de internationale rechtsorde en internationaal recht. 

Profiel van onderzoeker: 
Een onderzoeker deskundig in (comparatieve) politieke filosofie in Rusland met accent op recht, ideologie, civil 
society en democratie, met kennis van het Russisch. Onderzoeksrapport in de Engelse taal. 
 

8. Turkije, Istanboel  
Watererfgoed: een geïntegreerd model voor behoud en publieke betrokkenheid 
 
Projectomschrijving en relevantie: 
Stedelijke watervoorziening: ervaringen uit het verleden, uitdagingen voor de toekomst. Watererfgoed is een 
aspect van cultureel erfgoed dat als aanjager kan fungeren van duurzame ontwikkeling. De voorziening van 
zoet water is door de geschiedenis heen een kwestie van politiek, sociaal, economisch en cultureel belang 
geweest voor steden. Door stedelijke groei, een stijgende vraag naar water en klimaatverandering is het 
oplossen van hedendaagse waterproblemen van cruciaal belang voor het ontwikkelen van duurzame vormen 
van stedelijk leven voor de toekomst. Bewustwording van het publiek is daarbij een belangrijke factor. 

Watererfgoed moet worden benaderd als een complex netwerk van materiële en immateriële overblijfselen – 
niet als geïsoleerde historische overblijfselen – in een moderne stedelijke setting. Netwerkbenaderingen zijn 
voornamelijk ontwikkeld voor steden aan het water, zoals Amsterdam en Rotterdam, maar minder voor steden 
waar overblijfselen van historische watervoorzieningssystemen te vinden zijn. Istanbul en het achterland 
hebben een zeer rijk watererfgoed van meer dan 1500 jaar oud. Dit bevat dammen, tunnels, aquaducten, 
distributiestations, watertorens, reservoirs, fonteinen en badhuizen, evenals de sociale en culturele tradities 
die daarbij horen. Veel van deze overblijfselen worden beschermd door de regelgeving voor cultureel erfgoed, 
maar lijden ook onder verwaarlozing, ongecontroleerde stadsontwikkeling en opzettelijke vernietiging. 

Op dit moment zijn planologen, beleidsmakers en publiek zich onvoldoende bewust van de waarde en het 
potentieel van dit erfgoed. Hoewel de gemeente van Istanbul, NGO's en onderzoeksinstellingen het belang van 
dit publieke bewustzijn steeds meer erkennen, verhindert het ontbreken van een geïntegreerde visie en 
aanpak momenteel dat het watererfgoed van Istanbul een motor wordt voor duurzame ontwikkeling. 

Voortbouwend op de ruime expertise en ervaring die aanwezig is bij wetenschappelijke instellingen in 
Nederland, zal een Embassy Science Fellow die (bij voorkeur) drie maanden gestationeerd is op het Nederlands 
Consulaat-Generaal in Istanbul onderzoek doen dat nodig is om een geïntegreerd model te ontwikkelen om het 
publiek bewust te maken van het watererfgoed van Istanbul. Dit onderzoek richt zich op de historische 
overblijfselen (in samenwerking met onderzoeksinstellingen, waaronder het Nederlands Instituut in Turkije en 
de Technische Universiteit van Istanbul) en op hedendaagse bedreigingen door onder meer stedelijke 
ontwikkeling en klimaatverandering. De fellow zal ook de balans opmaken van lokale en internationale 
initiatieven voor behoud en publieke betrokkenheid en zal (in samenwerking met de staf van het Consulaat-
Generaal) verbindingen leggen met de relevante wetenschappers, organisaties en gemeentelijke autoriteiten. 
Ten slotte zal de fellow aanbevelingen doen over de toepassing van innovatieve digitale technologieën. 

De leefbare stad is één van de kernthema's in de publieke en culturele diplomatie en het economische werk 
van de Consul-Generaal. Het Consulaat-Generaal in Istanbul heeft meerdere co-designsessies gehad over 
waterberging in de stad en ons CG-pand is een voorbeeld van innovatieve waterberging. Het implementeren en 
integreren van waterbergingsoplossingen in een stad als Istanbul is daarom relevant in de context van 
klimaatbestendigheid (opslagoplossingen kunnen bijvoorbeeld extreme regenval als gevolg van 
klimaatverandering opvangen) en klimaatadaptatie (water opvangen en opslaan maakt meer water 
beschikbaar voor gebruik). Het Consulaat-Generaal in Istanbul bevordert de samenwerking op deze 
onderwerpen tussen Istanbul en de steden Rotterdam en Amsterdam: deze fellowship zou kunnen bijdragen 
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aan academische samenwerking op dit gebied en kennis en inzichten verschaffen die ten goede komen aan 
beleidsontwikkeling. Ook versterkt het de Nederlandse positie en profiel bij de Turkse autoriteiten en instanties 
en de geloofwaardigheid van het Consulaat als relevante netwerkpartner. 

Profiel van onderzoeker: 
Een onderzoeker met een achtergrond in stedelijke watervoorziening en cultureel erfgoed.  
 

9. Zuid-Afrika, Pretoria  
Klimaat & duurzame ontwikkeling: circulaire economie, groene waterstof en een eerlijke energie transitie 
 
Projectomschrijving en relevantie: 
De Embassy Science Fellow gaat het werk van de ambassade op het gebied van klimaat en duurzame 
ontwikkeling ondersteunen, met name de projecten op het gebied van: 

-  Een rechtvaardige energietransitie: het project omvat een geïntegreerde strategie voor 
plattelandsontwikkeling die de impact op werkgelegenheid aanpakt die veroorzaakt wordt door de 
overgang van de Grootvlei kolencentrale naar hernieuwbare energie. Het gaat hier om omscholing en 
het creëren van sterke agrarische waardeketens in de agribusiness. 

-  Groene waterstof: het project omvat de ontwikkeling van bilaterale partnerschappen tussen Nederland 
en de regeringen van zowel Zuid-Afrika als Namibië om de opwekking, opslag en transport van groene 
waterstof te ondersteunen. 

-  Circulaire economie: deze projecten gaan over de oprichting van een platform voor circulaire economie 
dat belanghebbenden zal verbinden via een vraag- en aanbodmodel; en een commercieel consortium 
van Nederlandse bedrijven om biomassaoplossingen en -projecten in Zuid-Afrika te ontwikkelen. 

 
De Science Fellow zal een cruciale rol spelen om projectspecifiek onderzoek te genereren, maar ook om de 
afzonderlijke onderdelen samen te brengen tot een coherente kijk op klimaatgerelateerde interventies die 
zullen leiden tot de ontwikkeling van een niche voor Nederland op het gebied van wetenschap, innovatie en 
kennisuitwisseling in Zuid-Afrika. Specifieke resultaten naast het eigenlijke onderzoek kunnen zijn: 1) Ten 
minste twee openbare lezingen; 2) Het opzetten van een netwerk van relevante lokale onderzoekers dat zou 
kunnen leiden tot de oprichting van een gezamenlijke onderzoeksgroep / onderzoeksleerstoel; 3) Het 
organiseren van ronde-tafelgesprekken met lokale onderzoekers en andere belanghebbenden (overheid, 
private sector, vakbonden enz.). 
 
De resultaten van de Science Fellow kunnen een positief effect hebben op de sociale uitdagingen in Zuid-Afrika, 
dat vanwege zijn steenkoolintensieve energiesector een grote uitstoter van koolstof is. De fellow zal concreet 
bijdragen aan: Vergroening van de Zuid-Afrikaanse economie; Ondersteuning van het scheppen van 
werkgelegenheid in alternatieve sectoren (voor steenkool), bijvoorbeeld landbouw en groene waterstof; 
Handelsrelaties (Haven van Rotterdam; Nederlandse biomassa en andere circulaire economie bedrijven); Het 
vergroten van het begrip van circulariteit; Nederland positioneren als vertrouwde en kundige partner voor 
Zuid-Afrika in het klimaatdebat (COP etc); Gezamenlijke activiteiten in het kader van het MoU on Science and 
Innovation. 
 
Profiel van onderzoeker: 
De onderzoeker heeft een achtergrond op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling. Daarnaast heeft 
de onderzoeker kennis en/of ervaring met de Zuid-Afrikaanse context. 
 

10. Zuid-Korea, Seoul  
AI: geopolitieke en veiligheidsgerelateerde implicaties van nieuwe technologie 
 
Projectomschrijving en relevantie: 
Dit project brengt de Zuid-Koreaanse discussie over geopolitieke en veiligheidsgerelateerde implicaties van de 
ontwikkeling van nieuwe technologie, met name op het gebied van AI, in kaart. De ontwikkeling van AI leidt tot 
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complexe vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van ethiek, economie, politiek, strategie, veiligheid, en 
stabiliteit, en internationaal recht. Zuid-Korea is een belangrijke speler in deze discussie, met een grote en 
actieve tech-sector en de ambitie om op internationaal niveau een leiderschapsrol op zich te nemen op dit 
onderwerp. Met dit project wordt onderzoek gedaan naar ZK beleid op AI-gebied: welke uitdagingen ziet ZK? 
Aan welke oplossingen wordt gedacht? Hoe geeft ZK invulling aan het multi-stakeholder model bij het 
ontwikkelen van oplossingen? Hoe kan (economische) samenwerking met ZK op dit gebied worden versterkt? 
 
Veiligheidskwesties gerelateerd aan AI-ontwikkelingen vormen een prioriteit van het Nederlands buitenland 
beleid. Tegelijkertijd is het voor NL en gelijkgezinde landen belangrijk om niet achterop te raken bij de 
ontwikkeling van AI-technologie. Een fellowship in Korea biedt kansen om nieuwe perspectieven op te doen en 
(academische) contacten te leggen in een voor NL belangrijk land/belangrijke regio (zie Indo-Pacific leidraad). 
Ook voor de post zou dit onderzoek zeer nuttig zijn. Een fellow zou het lokale netwerk, zowel onder 
overheidsinstanties, bedrijven en experts, flink kunnen versterken. Inhoudelijk zal de fellow bijdragen aan 
kennisverbreding over het ZK AI-beleid wat nuttig is bij het zoeken naar aanknopingspunten voor bilaterale 
samenwerking, zowel politiek als economisch. De fellow zal intensief samenwerken met de attaches en de 
politiek secretaris op de post. 
 
Profiel van onderzoeker: 
Wetenschappers/ingenieurs op het gebied van AI die zich bezighouden met vooral de politieke dimensie van en 
rondom AI. 
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